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               ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY    
 

  

                    
 

Treść zapytań do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami  
zgodnie z art. 135 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej UPZP, zamieszczone  
na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SWZ, 

 

w dniu 29. 11.2021r. 
 

  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta 
Bydgoszczy w 2022 r.” – nr sprawy 042/2021. 

  
I.        Zgodnie z art. 135 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień, w oparciu o art. 135 ust. 2 UPZP: 
 

      Pytanie 1– Zestaw I, z dnia 24.11.2021 r. 
 
W dokumentacji przetargowej stwierdzono niespójność dotyczącą kategorii ruchu dla jakiej należy 
zaprojektować mieszankę SMA 11. W opisie przedmiotu zamówienia pkt. III ppkt A) podano 
kategorię ruchu KR 3-4 natomiast w SST D.05.03.13 dotyczącej mieszanki SMA 11 w pkt. 5.2 
tablica 7 podano wymagania dla kategorii ruchu KR 5-7. Wnosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu 
dla jakiej należy zaprojektować mieszankę SMA 11 czy dla KR 3-4 czy dla KR 5-7. 

 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż do mieszanek remontowych AC 8 S i AC 11 S przypisana jest kategoria 
kat.3-4, natomiast do  SMA 11 wyłączne kategoria KR 5-7. 
 
Pytanie 2– Zestaw I, z dnia 24.11.2021 r. 
 
W dokumentacji przetargowej stwierdzono niespójność dotyczącą rodzaju asfaltu jaki należy 
zastosować do projektowanej mieszanki SMA 11. W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. III ppkt A) 
mamy zapis, ,że należy zastosować asfalt drogowy 50/70 lub asfalt modyfikowany natomiast w SST 
D.05.03.13 w pkt. 2.1 wymieniono tylko asfalty modyfikowane. Wnosimy o potwierdzenie, że do 
projektowanej mieszanki SMA 11 należy zastosować asfalt modyfikowany zgodnie z pkt. 8.2.5.1 
tablica 25 WT-2 2014 lub doprecyzować rodzaj asfaltu jaki należy zastosować do mieszanki SMA 11 
zgodny z WT-2 2014. 
 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż do mieszanek AC 8 S i AC 11 S stosujemy asfalty drogowy 50/70, 
natomiast do SMA 11 wyłącznie asfalt modyfikowany. 
 

Pytanie 3– Zestaw I, z dnia 24.11.2021 r. 
 
Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W SST w pkt. 5.7 tablica 13 dla projektowanych mieszanek  
na warstwę ścieralną AC 8 S i AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3-4 podano niewłaściwe wartości 
wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w 
wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, 
część II". Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16. 
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 Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zawartość wolnych przestrzeni będzie wymagał zgodnie z tabelą 16  WT-2 
2016 – część II (wykonanie warstw nawierzchni asfaltowej). 
 
 
Pytanie 4– Zestaw I, z dnia 24.11.2021 r. 
 
Dotyczy D.05.03.13 SST w pkt 6.3.1 tablica 9 oraz w pkt. 6.3.3, pkt. 6.3.4 dla mieszanki SMA 11 
wskazano częstotliwość wykonywania badań dla materiałów wsadowych tj. asfaltów, wypełniacza, 
kruszyw do mm-a niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 13108-21 (Zakładowa Kontrola 
Produkcji). Wnosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu badanie materiałów 
wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21. 
 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż badanie materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 
13108-21 
 
Pytanie 5– Zestaw I, z dnia 24.11.2021 r. 
 
Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 32. Prosimy o potwierdzenie iż w kosztach wyceny nie należy 
uwzględniać kosztów zakupu krawężnika kamiennego. 
 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z wyraźnym wpisem dotyczącym regulacji krawężników nie 
należy uwzględniać kosztów zakupu krawężnika kamiennego. 
 

II. Wyjaśnienia treści SWZ, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  
Termin oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

 

 
III. Wyjaśnienia treści SWZ  stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców  ubiegających się o   

udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego,  w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ. 

 

 
 
Wojciech Nalazek 
/-/ podpis nieczytelny 

p.o. Dyrektora ZDMIKP 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


